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เอกสารแนบ 4 
 

ข้อบงัคับของบริษัทเฉพาะท่ีเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นและกรรมการ 
บริษัท แกรททิทูด อินฟินิท จ ากัด (มหาชน) 

 
การประชุมผู้ถือหุ้น 

 ขอ้ 20. คณะกรรมกำรตอ้งจดัให้มีกำรประชุมผูถื้อหุ้นเป็นกำรประชุมสำมญัประจ ำปีภำยในส่ีเดือนนบัแต่วนัส้ินสุดของรอบปี
บญัชีของบริษทั 

กำรประชุมผูถื้อหุ้นครำวอื่นนอกจำกท่ีกล่ำวแลว้  ให้เรียกว่ำกำรประชุมวิสำมญั 
 

 ขอ้ 21. คณะกรรมกำรจะเรียกประชุมผูถื้อหุ้นเป็นกำรประชุมวิสำมญัเม่ือใดก็ได ้สุดแต่จะเห็นสมควร  หรือผูถื้อหุ้นซ่ึงมีหุ้นนบั
รวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่ำหน่ึงในห้ำของจ ำนวนหุน้ท่ีจ ำหน่ำยไดท้ั้งหมด  หรือผูถื้อหุ้นไม่นอ้ยกว่ำย่ีสิบห้ำคน ซ่ึงมีหุ้นนบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่ำ
หน่ึงในสิบของจ ำนวนหุ้นท่ีจ ำหน่ำยไดท้ั้งหมด จะเขำ้ช่ือกนัท ำหนงัสือขอให้คณะกรรมกำรเรียกประชุมผูถื้อหุ้นเป็นกำรประชุมวิสำมญั
เม่ือใดก็ได ้ โดยต้องระบุเหตุผลในกำรขอเรียกประชุมให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่ำวด้วย  ในกรณีเช่นน้ีคณะกรรมกำรต้องจดัให้มีกำร
ประชุมผูถื้อหุ้นภำยในหน่ึงเดือนนบัแต่วนัไดรั้บหนงัสือจำกผูถื้อหุ้น 
 
 ขอ้ 22. ในกำรประชุมผูถื้อหุ้นตอ้งมีผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะจำกผูถื้อหุ้น(ถำ้มี) มำประชุมไม่น้อยกว่ำยี่สิบห้ำคน หรือไม่
น้อยกว่ำก่ึงหน่ึงของจ ำนวนผูถื้อหุ้นทั้งหมดและตอ้งมีหุ้นนับรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่ำหน่ึงในสำมของจ ำนวนหุ้นท่ีจ ำหน่ำย จึงจะเป็นองค์
ประชุม เวน้แต่กฎหมำยว่ำดว้ยบริษทัมหำชนจ ำกดัจะบญัญติัไวเ้ป็นอยำ่งอื่น 
 
 ขอ้ 23. ในท่ีประชุมผูถื้อหุ้นให้ประธำนกรรมกำรเป็นประธำนท่ีประชุม 
  ในกรณีท่ีประธำนกรรมกำรไม่อยู่ในท่ีประชุมหรือไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำท่ีได้ถ้ำมีรองประธำนกรรมกำรให้รอง
ประธำนกรรมกำรเป็นประธำน  ถำ้ไม่มีรองประธำนกรรมกำรหรือมีแต่ไม่สำมำรถปฏิบติัหน้ำท่ีได ้ ให้ผูถื้อหุ้นซ่ึงมำประชุมเลือกผูถื้อหุ้น
คนหน่ึงเป็นประธำนท่ีประชุม 
 
 ขอ้ 24. ในกำรประชุมผูถื้อหุ้น  ผูถื้อหุ้นจะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นซ่ึงบรรลุนิติภำวะแลว้เขำ้ประชุม และออกเสียงลงคะแนน
แทนตนก็ได ้ กำรมอบฉันทะต้องท ำเป็นหนังสือลงลำยมือช่ือผูม้อบฉันทะ  และมอบแก่ประธำนกรรมกำรหรือผูท่ี้ประธำนกรรมกำร
ก ำหนด ณ สถำนท่ีท่ีประชุม  ก่อนผูรั้บมอบฉันทะเขำ้ประชุม  หนังสือมอบฉันทะให้เป็นไปตำมแบบท่ีนำยทะเบียนตำมกฎหมำยว่ำดว้ย
บริษทัมหำชนจ ำกดัก ำหนด 
  ในกำรออกเสียงลงคะแนนให้ถือว่ำผูรั้บมอบฉันทะมีคะแนนเสียงเท่ำกบัจ ำนวนคะแนนเสียงท่ีผูถื้อหุ้นมอบฉันทะท่ี
รวมกนั  เวน้แต่ผูรั้บมอบฉนัทะจะแถลงต่อท่ีประชุมก่อนลงคะแนนว่ำตนจะออกเสียงแทนผูซ่ึ้งมอบฉนัทะเพียงบำงคน  โดยระบุช่ือผูม้อบ
ฉนัทะและจ ำนวนหุ้นท่ีผูม้อบฉนัทะถืออยูด่ว้ย 
 
 ขอ้ 25. ในกรณีท่ีไม่มีขอ้บงัคบัหรือกฎหมำยว่ำดว้ยบริษทัมหำชนจ ำกดั  ก ำหนดไวเ้ป็นอยำ่งอื่น  กำรออกเสียงลงมติเร่ืองใดๆ 
ของท่ีประชุมผูถื้อหุ้นให้ถือคะแนนเสียงขำ้งมำกของผูถื้อหุ้นซ่ึงมำประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  ในกรณีท่ีคะแนนเสียงเท่ำกนัให้
ประธำนท่ีประชุมลงคะแนนเสียงอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขำด 
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 ในกำรออกเสียงลงคะแนนไม่ว่ำโดยวิธีเปิดเผยหรือลงคะแนนลบั  ให้ผูถื้อหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ำกบัจ ำนวนหุ้นท่ีถืออยู่
และหุ้นท่ีไดรั้บมอบฉนัทะโดยถือว่ำหน่ึงหุ้นเท่ำกบัหน่ึงเสียง 
  กำรออกเสียงลงคะแนนตำมควำมในวรรคสองในส่วนท่ีถือว่ำหน่ึงหุ้นเท่ำกับหน่ึงเสี ยงนั้นมิให้ใช้บังคบักับกรณีท่ี
บริษทัไดอ้อกหุ้นบุริมสิทธิและก ำหนดให้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนนอ้ยกว่ำหุ้นสำมญั 
  กำรออกเสียงลงคะแนนให้กระท ำโดยเปิดเผย  เวน้แต่ผูถื้อหุ้นไม่น้อยกว่ำห้ำคนร้องขอ  และท่ีประชุมลงมติให้
ลงคะแนนลบั  ก็ให้ลงคะแนนลบั  ส่วนวิธีกำรออกเสียงลงคะแนนลบันั้นให้เป็นไปตำมประธำนท่ีประชุมก ำหนด 
 
 ขอ้ 26. มติของท่ีประชุมผูถื้อหุ้น  ในกรณีดงัต่อไปน้ีให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำสำมในส่ีของจ ำนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อ
หุ้นซ่ึงมำประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
  (ก)  กำรขำยหรือโอนกิจกำรของบริษทัทั้งหมดหรือบำงส่วนท่ีส ำคญัให้แก่บุคคลอ่ืน 
  (ข)  กำรซ้ือหรือรับโอนกิจกำรของบริษทัอ่ืนหรือบริษทัเอกชนมำเป็นของบริษทั 
  (ค)  กำรท ำ แกไ้ข หรือเลิกสัญญำเก่ียวกบักำรให้เช่ำกิจกำรของบริษทัทั้งหมดหรือบำงส่วนท่ีส ำคญั  กำรมอบหมำยให้
บุคคลอื่นเขำ้จดักำรธุรกิจของบริษทั  หรือกำรรวมกิจกำรกบับุคคลอื่นโดยมีวตัถุประสงคจ์ะแบ่งก ำไรขำดทุนกนั 
 
 ขอ้ 27. กำรลงมติใดๆ  ถำ้ผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะใดมีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษในมตินั้นโดยเฉพำะของผูถื้อหุ้นหรือของผู ้
มอบฉนัทะหรือผูรั้บมอบฉนัทะ  ผูน้ั้นจะออกเสียงลงคะแนนเสียงนั้นๆ ไม่ได ้ เวน้แต่เป็นกำรออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมกำร 
 
 ขอ้ 28. ในกำรเรียกประชุมผูถื้อหุ้น  ให้คณะกรรมกำรจดัท ำเป็นหนังสือนัดประชุมระบุ สถำนท่ี วนั เวลำ ระเบียบวำระกำร
ประชุม และเร่ืองท่ีจะเสนอต่อท่ีประชุม พร้อมดว้ยรำยละเอียดตำมสมควร  โดยระบุให้ชดัเจนว่ำเป็นเร่ืองท่ีจะเสนอเพื่อทรำบ เพื่ออนุมั ติ 
หรือเพ่ือพิจำรณำแลว้แต่กรณี  รวมทั้งควำมเห็นของคณะกรรมกำรในเร่ืองดงักล่ำว  และจดัส่งให้ผูถื้อหุ้นและนำยทะเบียนทรำบไม่น้อย
กว่ำเจ็ดวนัก่อนวนัประชุม  ทั้งน้ีให้โฆษณำค ำบอกกล่ำวนดัประชุมในหนงัสือพิมพไ์ม่นอ้ยกว่ำสำมวนัก่อนวนัประชุมดว้ย 
  ก่อนส่งหนงัสือนดัประชุมให้ส่งมอบให้แก่ผูรั้บหรือผูแ้ทนของผูรั้บโดยตรงหรือส่งโดยทำงไปรษณียล์งทะเบียนก็ได ้
  ให้คณะกรรมกำรเป็นผูก้  ำหนดสถำนท่ีท่ีจะใชเ้ป็นท่ีประชุมตำมวรรคหน่ึง 
 
 ขอ้ 29. กำรประชุมผูถื้อหุ้นเม่ือไดเ้รียกนดัเวลำใดๆ ถำ้ไดล่้วงเวลำนั้นไปแลว้หน่ึงชัว่โมงแต่รวมจ ำนวนผูถื้อหุ้นและจ ำนวนหุ้น
ของผูถื้อหุ้นซ่ึงเขำ้ประชุมยงัไม่ครบองคป์ระชุม  และถำ้กำรนดัประชุมนั้นไดเ้รียกนดัโดยผูถื้อหุ้นร้องขอ  ก็ให้เลิกกำรประชุม  และให้กำร
ประชุมนั้นเป็นอนัระงบัไป  ถำ้กำรประชุมนั้นเรียกนดัโดยคณะกรรมกำรก็ให้เรียกนดัใหม่อีกครำวหน่ึงโดยส่งหนงัสือนดัประชุมไปยงัผู ้
ถือหุ้นไม่นอ้ยกว่ำเจ็ดวนัก่อนประชุม  กำรประชุมคร้ังหลงัน้ีไม่จ ำเป็นตอ้งครบองคป์ระชุม 
 
 ขอ้ 30. ประธำนในท่ีประชุมผูถื้อหุ้นมีหนำ้ท่ีควบคุมกำรประชุมให้เป็นไปตำมขอ้บงัคบัของบริษทัว่ำดว้ยกำรประชุม  ในกำรน้ี
ตอ้งด ำเนินกำรประชุมให้เป็นไปตำมล ำดบัระเบียบวำระท่ีก ำหนดไวใ้นหนงัสือนดัประชุม  เวน้แต่ท่ีประชุมจะมีมติให้เปล่ียนล ำดบัระเบียบ
วำระดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่ำสองในสำมของจ ำนวนผูถื้อหุ้นซ่ึงมำประชุม 
  เม่ือท่ีประชุมพิจำรณำเสร็จตำมวรรคหน่ึงแลว้ผูถื้อหุ้นซ่ึงมีหุ้นนบัรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่ำหน่ึงในสำมของจ ำนวนหุ้นท่ี
จ ำหน่ำยไดท้ั้งหมด  จะขอให้ท่ีประชุมพิจำรณำเร่ืองอื่นนอกจำกท่ีก ำหนดไวใ้นหนงัสือนดัประชุมอีกก็ได ้
  ในกรณีท่ีท่ีประชุมพิจำรณำเร่ืองตำมล ำดบัระเบียบวำระไม่เสร็จตำมวรรคหน่ึงหรือพิจำรณำเร่ืองท่ีผูถื้อหุ้นเสนอไม่เสร็จ
ตำมวรรคสอง  แลว้แต่กรณี  และจ ำเป็นตอ้งเล่ือนกำรพิจำรณำ ให้ท่ีประชุมก ำหนดสถำนท่ี วนั และเวลำท่ีจะประชุมคร้ังท่ีต่อไป  และให้
คณะกรรมกำรส่งหนงัสือนัดประชุมระบุสถำนท่ี วนั เวลำ และระเบียบวำระกำรประชุมไปยงัผูถื้อหุ้นไม่น้อยกว่ำเจ็ดวนัก่อนวนัประชุม  
ทั้งน้ีให้โฆษณำค ำบอกกล่ำวนดัประชุมในหนงัสือพิมพไ์ม่นอ้ยกว่ำสำมวนัก่อนวนัประชุมดว้ย 
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กรรมการ 

 ขอ้ 31.  ให้มีกรรมกำรของบริษทัไม่น้อยกว่ำห้ำคน ซ่ึงแต่งตั้งและถอดถอนโดยท่ีประชุมผูถื้อหุ้น และกรรมกำรไม่น้อยกว่ำก่ึง
หน่ึงตอ้งมีถ่ินท่ีอยูใ่นรำชอำณำจกัร 
  กรรมกำรตอ้งเป็นบุคคลธรรมดำ และมีคุณสมบติัดงัต่อไปน้ี 

1) บรรลุนิติภำวะ 
2) ไม่เป็นบุคคลลม้ละลำย คนไร้ควำมสำมำรถ หรือคนเสมือนไร้ควำมสำมำรถ 
3) ไม่เคยรับโทษจ ำคุก โดยค ำพิพำกษำถึงท่ีสุดให้จ ำคุกในควำมผิดเก่ียวกบัทรัพยท่ี์ไดก้ระท ำโดยทุจริต 
4) ไม่เคยถูกลงโทษไล่ออก หรือปลดออกจำกรำชกำร หรือองคก์ำร หรือหน่วยงำนของรัฐฐำนทุจริตต่อหนำ้ท่ี 

 
ขอ้ 32.  กำรเลือกตั้งกรรมกำรให้ใชห้ลกัเกณฑแ์ละวิธีกำรดงัต่อไปน้ี 

1) ในกรณีท่ีบุคคลผูไ้ดรั้บกำรเสนอช่ือเป็นกรรมกำรมีจ ำนวนไม่เกินกว่ำกรรมกำรท่ีจะพึงมีไดใ้นกำรเลือกตั้งคร้ังนั้น 
ให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเลือกตั้งกรรมกำรทั้งชุด 

2) ในกรณีท่ีบุคคลผูไ้ดรั้บกำรเสนอช่ือเป็นกรรมกำรมีจ ำนวนเกินกว่ำจ ำนวนกรรมกำรท่ีจะพึงมีไดใ้นกำรเลือกตั้งคร้ัง
นั้น ให้ใชวิ้ธีกำรลงคะแนนเสียงของท่ีประชุมผูถื้อหุ้น โดยผูถื้อหุ้นมีสิทธิเลือกตั้งบุคคลท่ีไดรั้บกำรเสนอช่ือเป็นกรรมกำรได ้แต่ตอ้งไม่เกิน
จ ำนวนกรรมกำรท่ีจะพึงมีไดใ้นกำรเลือกตั้งคร้ังนั้น และให้เลือกเป็นรำยบุคคล โดยผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉนัทะมีคะแนนเสียงเท่ำกบัหน่ึง
เสียงต่อหน่ึงหุ้นส ำหรับกำรลงมติเลือกตั้งบุคคลท่ีไดรั้บกำรเสนอช่ือเป็นกรรมกำรแต่ละคน ให้บุคคลซ่ึงไดค้ะแนนเสียงสูงสุดตำมล ำดบัลง
มำเป็นผูไ้ดรั้บกำรเลือกตั้งเป็นกรรมกำรเท่ำจ ำนวนกรรมกำรท่ีจะพึงมี ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงไดรั้บกำรเลือกตั้งในล ำดบัถดัลงมำมีคะแนนเสียง
เท่ำกนัเกินจ ำนวนกรรมกำรท่ีจะพึงมี ให้ประธำนในท่ีประชุมลงคะแนนเสียงอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขำด เพ่ือให้ไดจ้ ำนวนกรรมกำรท่ีจะพึง
มี 
 
       บริษทั  แกรททิทูด อินฟินิท จ ำกดั (มหำชน) 
         
 

  ( นำยเจษฎำวฒัน์  เพรียบจริยวฒัน์ ) 
          ประธำนกรรมกำร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


